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PERPIOVR GERKLĘ

Nežinia kodėl taip pada 
Buvo nevedęs.

Londonas. — Teutonų sub- 
marinai nuskandino du Franci
jos garlaiviu Algerien ir Oma
rą ir vieną Anglijąs Tania. Su 
Algerien žuvo 29 žmonės.

jaunas ar senas

ITALAI SMARKIAI 
>' VEIKIA.

Philadelphia, Pa. — Komu
nikacija geležinkelių Pennsyl- 
vania linija dėl susigulimo 
dviejų traukinių 30 vagonų su
dužo ir užblokavo kelią.

šv. JuozapcDarbininkų Sąjungos

Rio de Janeiro, Brazilija.— 
Orville Derby garsus Ameri 
kos geologas papildė patžudys 
tę. 
rė.

Omaha.
geležinkelio tiltas buvo užside
gęs ir viena dalis nudegė. Tas 
tiltas yra lėšavęs 2 milijonu 
dolerių.

Londonas. — Caras lankėsi 
Rumunijos parubežiuose, Bes
arabijoj. Apžvalginėjo ar
miją, sutaisytą veikimui ant 
Balkanų.

Dabar laukiama diena nuo 
dienos kada rusai ims maršuo- 
ti ant Balkanų. Pranešama, 
kad atidėliojama todėl, kad 
Rumunija labai priešinasi rusų 
ėjimui per jos žemę. Vis te
beina derybos.

DAUG SERBŲ ALBANIJOJ
Sumuštos serbų armijos bė- 

go į Albaniją. Kiek galėjo, 
tai vis stengėsi kuodaugiau ar- 
motų nusivežti;

Serbų armija suplūdo Alba- 
nijon, subėgo taip-gi visi vy 
rai ir kas tik gali kiek varto
ti ginklą 
stoja armijon. Armijos tvar
komos ir nuo talkininkų gavę 
amunicijos, eis prieš teutonus. 
Apskaitliuojama, kad serbai 
galės sudaryti armiją iš 250.- 
000 kareivių.

Tuo tarpu vokiečiai ir bul
garai, apsidirbę su serbais, 
taisosi veikli prieš' francuzus 
ir anglus, kurių nedideli pul
kai suspėjo atsidanginti į pie
tinę Serbiją. Kitos teutonų 
armijos dalys eina Į Bulgariją, 
prie Dunojaus, į Rumunijos 
parubežį, kad atmušti rusus, 
kurie pienuoja eiti rer, Rumu
niją iruroulti Bulgariją.

Budapešte skelbiama, kad 
Rumunija griežtai atsisako lei
sti rusams eiti per savo žemę.

Rymas. — Italijos laikraš
čiai skelbia, kad Austija no
rinti su Italija taikintis sky
rium nuo kitų kariaujančių 
valstybių. !

Gal būt, kad dabar pati 
Italija norėtų taikintis.

Kaizeris lapkričio 29 d. at
silankė Austrijos sostinėj ir il
gai kalbėjosi su persenusiu 
valdovu ir jo įpėdiniu.

Tą pat dieną Paryžiuje 
lankėsi, lordas Kitchener ir 
ilgą konferenciją turėjo su 
prezidentu. Negarsinama apie 
ką tarėsi, bet spėjama, kad 
svarstė Balkanų reikalus.

Washington. — Nuo apsi
buvusio iki karės pabaigos vo
kiečių skraiduolio Prinz Ethel 
Friedrich vienas jurininkas no
rėjo pabėgti. Nuo skraiduolio 
plaukė 800 pėdų, bet buvo su
imtas./

RUMUNIJA ŠIAUŠIASI.
Londonas. — Viena telegra

ma atėjus iš Bueh arešto skel
bia, kad - Rumunija pranešus 
Rusijai, jpg ji norinti būti 
neutralė ir neleisianti Rusijos 
karės laivams plaukti į Duno
jų-

kad tos draugijos musu išvT- 
sų pabėgėlių geriausiai esą 
tvarkomi ir globojami lietu
viai, kad badaujančių jų tar
pe kaip ir nėra, (šiaip taip su
šelpianti rusų valdžia ir vsuo- 
menė) kad ir dvasia jų dar 
gyva, kad visi laukte laukią 
tos dienos ir valandos, kada 
galės grįžti į savo nunaikintas 
tėviškes.

Bet kas dabar dedasi pa
čioj Lietuvoj — mes nieko ne
žinome. Lietuvių Draugija 
buvo pagarsinusi, kad pusė 
jos komiteto liekanti Vilniuje 
bet ar tie likusieji gali veikti 
ir organizuoti kokią pašelpą 
— mes nieko nežinome. Grei-
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Cheriton, Anglija. — A. Mar- 
tm, garsus medėjas, jaus
damas, jog jau išmušė jo pas
kutinė valanda, liepė atves
ti prie lovos savo kurtus. At
sisveikino su jais ir neužilgo 
persiskyrė su šiuo pasauliu.

sibaigs, tai ir ūžtelės per Ru
muniją Rusijos kariniai pie
nai esą taip išdirbti, kad ar 
pesutiks ar nesutiks, o ru
sai žengs per rumunų žemę. 
Vokiečiai tuo tarpu ūžtelėtų 
į Rumuniją iš vakarų ir užpu
ltų rusus einančius į Bulga
riją iš šono. Tai Rumunijos 
vidurys virstų didžiu mūšio 
lauku.

Diplomatai išrodinėja, kad 
Rumunija stosianti karėn prieš 
teutonus.

NESUTARIA MINISTERIAI.
Austrijos ministeriai ėmė 

nesutarti ir keli ministeriai ža
da atsistatyti.
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“DARBININKAS”

DAR APIE TAUTOS TARY^ 
B*

Bijome įvarginti savo skai
tytojų ilgomis kalbomis apie 
Tautos Tarybą. Juo blogiau, 
kad dažnai priseina tas pačias 
mintis vedžioti po keletą kar
tų, norint atsakyti į visus už- 
mėtinėjimus ir neva naujus 
sumanymus.

Tečiau tikimės, jog mūsų 
skaitytojai, suprasdami šio rei
kalo svarbą, dovanos mūsų 
daugkalbystę.

Tautos Taryba susideda iš 
didžiųjų organizacijų atstovų. 
Taip nustatė Chicagos poli
tiškas seimas. Mūsų tauti- 

:ai šito nenori pripažinti, 
supranta, kad jų tada bus 

O jie negali būti 
, jie turi vesti .visus 
Tad. ir pakiša kitus 

is: girdi, rinkime nuo 
.Taip kalbėjo “Lietu 

trys- srovės—nuo 
nūsų po 2. Ne sykį buvo nu
rodyta tos teorijos klaidingu- 
rnas.- Srovių yra daugiau ne
gu trys- plačiausia ir didžiau
sia srovė tai — katalikai pas

ukui einatautininkais. laisvama- 
-uiag demokratai (A. Rimkos 
■srovė), pramoniečiai, socijalis- 
’tai, cicilikai. Priskaitėme net 
7; gerai paieškojus gal ir dar 
daugiau atsirastų. Ar visoms 
joms duoti lygias teisės? Ar
gi tai būtų teisinga? Paga
liaus, kas rinks nuc srovių? 
Negi pačios srovės, nes srovė 
tai neapčiuopiamas, neorgani
zuotas dalykas. Reikėtų rink- 5 
ti nuo organizacijų, kas ; 
pareitų galutinai ant to pat. ' 

“ Ateitis” (pritariant ir 
'tiTėvynei”) sako, kad reikė
tų rinkti nuo laikraščių, kurie 
atstovauja sroves ir esą susi
organizavę į tam tikras Spau
dos Sąjungas. Tos sąjungos 
esančios išviso 3. socialistų, 

- viduriniųjų ir katalikų, tad lai 
jos trys ir renka atstovus.

Bet nepagalvojama gerai, 
kiek atsirastų nepergalimų 
klinčių. 1) Visų-pirma reikia 
žinoti, kad gyvenime ligšiol 
tos lakraščių sąjungos dar ne
suspėjo beveik jokios dvasios 
parodyti. Socijalistų Spaudos 
Sandūra, begyvuoja ant po- 
pieros, gyvenime jos nebėra. 
Didžiuma jų laikraščių leidžia
ma dėl biznio, į kurį Šnairuo
ja sodjalistai idejininkai 
(f^Kovoje”); neberandame 
jtfdse beveik nieko bendra. 
Laisvamanių tautininkų sąjun
ga ligŠiol ir-gi beveik nieko 
«enuveikė svarbaus. 9tą va- 
4S«rą suvažiavę Chicagon keli 
tų laikraščių atstovai, tiesa, 
užmiršę spaudos reikalus, no
rėjo rišti tautos klausimus, bet 
•ei vieno neišrišė, o tik pas
merkė viską, ką veikte katali- 
Icai. . Katalikų laikraščių są
junga. kaipo jauniausia, dar 1 
nesuspėjo nei parodyti savo

2) Antras keblumas — kas 
Mtafesf Ar laikraščių le 
ar. jų redaktoriai? Ar 
vienas laikraštis turėtų

ATSAKYMAS P. KERĖPLAI 
PITTSBURGH’O KOLONI

JOS REIKALE.
Rašydamas apie Pittsburh’o 

didžiulę koloniją, troškau nu
šviesti dalykas kuoteisingiau- 
siai, norėjau išpildyti vien tik 
teisingo korespondento darbą. 
Maniau, kad tai atlikau gerai. 
Pittsburgh’ą gerai pažystu, 
nes tūlą laiką teko gyventi net 
ant tos pačios South Sidės. Ma-.

_. no sąžinė buvo visai rami. Bet daugiau p. Kerėplai, kad
merikoje, neatstovauja visuo- p Kerėpla “Darbininko” Pittsburghas nieko “i----- —
menės opinijos; jie leidžiama 28 visai ką kitą 'nžcnadojo. 
daugiausiai dėl biznio. Tau- rNužiūri manyje pagiežą, blo- 
tos reikalų sprendimo negali- norus tiesiok bando įkal
ina pavesti tų laikraščių leidė- gį “Darbininko” skaityto

jams, kad “Drąsučiui nerūpė
jo nušviesti tikras dalykų sto
vis, bet rūpėjo įgelti nepa
tinkamus sau asmenis, juos iš
koneveikti.

Kaip sau nori p. Kerėpla, 
Drąsučio korespondencijose ne* 
su žiburiu pagiežos, nei melo’, 
nei blogų norų negalima įžiū
rėti. Kas Drąsučio korespon
dencijose buvo parašyta apie 
Pittsburgh’ą yra šventa teisy
bė ir p. Kerėpla niekuomet ne- 
išrodė ir neišrodys, kad daly
kai apie Pittsburgh’ą buvo nu
šviesti klaidnigai. Kuom rem
damos p. Kerėpla tvirtina, 
kad Drąsutis vadovavos pa
gieža ir blobais norais? Ka
me darodymai?

Drąsutis rašė, kad Pitts
burgh’e ir tūlose jojo apielrn- 
kėse viešpatauja didelis apsi
leidimas ir tamsumas, katali
kiškoji spauda yra visai neįsi
galėjus, eicilikiški šlamštai y- 
ra begalo prasiplatinę, katali
kiškos draugjos neša visokius 
apgarsinimus, konstitucijas, 
vakarų programas “Dilgėlių” 
spaustuvėm Ar gali p. Ke
rėpla tą užginčyti? Negali, 
nes tai tiesa. Mažam p. Ke
rėpla laiko tai už gerą norma
li apsireiškimą, kuomet kata
likiškos draugijos, teatrališki 
būreliai kreipiasi su visokiais 
užsakymais cicilikų spaustu- 
vėn, vietoje eiti pas savus. 
Jei p. Kerėpla mano, kad tai 
yra “all right,” tai jau jo įsi- 
tikrinimų dalykas, už kuriuos 

s „ „ . Kiekvie
nas gi teisingas katalikiško 
laikraščio korespondentas ap
gailestaus tokį mūsų draugijų 
nesusipratimą ir nepagirs tų 
kurie galėtų tokius keistumus, 
jei neprašalinti tai sumažinti.

Drąsutis tvirtino, kad nieks 
to nedaro, t. y. niekas nerea
guoja. P. Kerėpla tik moka 
gailėtis, o darodymų neduoda. 
Kas reaguoja? Kokiu būdu? 
Kerėpla tyli, kaip tikras ke
rėpla, nes nieko negali pasa
kyti. P. Kerėpla nori, kad 
Federacijos pirmininkas nuei
tų į ja stubą ir reakciją pra- 
dSų. Cha, cha, cha

Drąsutis tvirtino kad. tūluo
se Pittsburgh’o apielinkės 
miestukuose žydi girtuoklystė, 
paleistuvystė, nieks gerų laik
raščių nepasiūlo, nes nėra lie
tuvio kunigo ant vietos ir tt. 
Ar tai netiesa? Galiu užtik
rinti p. Kerėplą, kad Drąsu
tis yra apsipažinęs visai gerai 
su tais miestukais ir žino, ką 
kalba. Galop p. Kerėpla ei
na netiek apie Pittsburg’o ap
gynimą, kiek jį pyktis ima, 
kam Drąsutis išskyrė iš ap
kaltinamųjų miestukų skai
čiaus Homestead’ą, McKees 
Rock’ą Exportą, Donorą ir 
Ellsworthh’ą. Tai-gi pats be
veik pripažysta, kad Pitts
burgh’as yra apsileidėlių mies
tas, tik jis norėtų matyti to
kiu ir Homestead’ą su McKees 
Rocks ir kitus neišvardytus. 
Norai pasilieka norais ir daly
kų stovio nei kiek neperke’čia. 
Pittsburghas negali susilyginti 
su Homesteadu McKees Ročkų, 
Exporfu, Donorą ir Ellesworth. 
ffie miestukai teturi vos tik po 
šimtą lietuvių šeimynų, o kita? r 

. ir dar mažiau, tečiau katalikiš- ' 
kų laikraščių skaitytojų turi 

t daugiau negu Pittsburghas.
S. L. R. K. A. kuopos turi be^ 
palyginimo daugiau narių, ne- 

. gu milžinas Pittsburgh’as: kur 
yra viena kuopa su 2 — 3 na- 

; riais (p. J. Vasiliauskas, S. L., 
i R. K. A. sekretorius gali tai 
j paliudyti). Homestead, Me-
jKees Rocks ir kiti miestukai 
J visai nebrangesni Drąsučio šir- 
Jdžiai už Pittsburgha. yra jau 
■ąpsipažinę su Vyčiais, Moterų 

'laąpmgą, Spaudos Draugija ir

1

nio krypsnį, pagarsinimų dva- ; 
šią kiekvienas tėvynę mylin
tis lietuvis. Juk jisai stačiai 
agituoja preš idėją — grįžti į 
Lietuvą, nes, mat, reikia lo
tus ir namus parduoti, ir dau
giau indelių savo bankan gau
ti.

Negalima pavesti tautos rei
kalų sprendimo nei redakto
riams, nes mūsų redaktorių 
tarpe yra ne maža bemokslių 
— tamsuolių.

Gal duoti balsą laikraščių 
leidėjams pagal skaičiaus pri- 
medžiotų skaitytojų? Bet ta
da pasirodytų kad mažne vi
sas vietas Tautos Taryboje už
imtų socijalistai, nes jų laik
raščiai turi daugiausiai skaity
tojų. Bet palyginkime patvir- 
kėlį šakininką su šviesu, doru 
inteligentišku skaitytoju rimto 
laikraščio. Ar juos galima 
lyginti- Pagaliau socijalistai 
jokio bendro tautiško darbo, 
nei jokios Tautos Tarybos ne
pripažįsta.

Tie gi, kurie pripažįsta, tu
ri ir ieškoti tikriausio, teisin- 
giausio kelio— susieiti į ben
drą darbą.

Dar daug laiko praeis, kol 
mūsų laikraštija pakils iki pri
deramos sau augštumos. Dar 
mūsų žmonės neatskiria .............
dingo dvasios maisto nuo pu-L& negvlrantuoįu. 
vėsių Dar tebevadovauja mi- x • ■ • • 
nioms nedori ir tamsūs dema- 
gogai-biznieri ai.

Visai — kas kita su mū
sų didžiulėmis organizacijomis. 
Į jas susispietė visi mūsų pra
kilnesnieji tėvynainiai, geriau
sios mūsų pajėgos. Oia ir y- 
ra mūsų tikroji, organizuoto
ji visuomenė. Ta visuomenė 
demokratiškų rinkimų keliu 
gali nuskirti geriausius savo 
atstovus. Pagalinus pats prin
cipas — rinkti nuo organizaci
jų — yra feisingiausfas. Kuri 
visuomenės dalis, kitaip sa
kant srovė, turi tvirtesnius pa
matus, daugiau organizatyvės 
jėgos, ta galės ir daugiau nau
dingų orgam žarijų įsteigti, ir 
jas išauginti. Mažas organi
zacijų skaičius, tos pačios yra 
mažos — reiškia ir fa srovė 
dar menka. Lai parfimgūfr, 
ingys daugiau pajėgų, išlaikys 
egzaminus^ parodys savo nau
dingumą — tuomet u* didesnį 
balsą turės tautos reikalų 
sprendime.

Tai-gi matome, kad Chica- 
gos seimas pasirinko teisin
giausią kelią, atsistojo ant de
mokratiško, teisingo pamato.

Jeigu kitos srovės daugiau 
turėtų geros valios ir teisingu
mo pamylėjimo, tai jos nesi- 
purtintų prieš tą vienatiniai 
tikrą kelią — susieiti visiems 
į bendrą darbą.

Nagi dar palūkėsime kiek. 
Žiūrėsime, kas iš to bus.

nau-

Sunkiai slegia mano širdį 
Rūpesčiai, vargai,
Mano skausmo nieks negirdi, 
Nors kenčiu labai.
Jau išnyko man linksmybės— 
Skaisčioji giedra,
Tebeliko vien tamsybes, 
ūžauja audra.

________o___ t nieko “negiliu©- 
ja” net prieš Esportą, kur 
tėra tik 40 šeimynų, kur daug 
metų klebonavo lietuvių kuni
gai. Exporte rasi daugiau 
katalikiškų laikraščių, negu 
Pittsbnrghe, beveik daugiau 
susivienijimo narių, tenai rasi 
draugystę, kuri aukavo šim
tais Tautos reikalams, o ką rasi 
Pittsburghe? Vieną-kitą p.. 
Kerėplą ir daugiau nieko.

Tegul p. Kerėpla neužsigau
na, nes tai yra tikra tiesa. 
Pagaliau težino p. Kerėpla, 
kad Homestead, McKees 
Rocks, Export, Donorą ir 
Ellesvvorth buvo ir yra daug 
blogesnėse aplinkybėse, negu 
milžinas Pittsburghas. Tuose 
miestukuose daug vėliau lietu
viai teaprigyveno (tankiausiai 
iš Pittsburgho sugadinti), vė
liau tesusitvėrė lietuviškos pa
rapijos, kuriuose klebonavo 
įvairių tautų kunigai ir tankiai 
mainėsi, tuo tarpu Pittsburgh
as yra viena seniausiųjų kolo
nijų, lietuvių parapija čia gy
vuoja - su viršumi dvidešimt 
metų, daugiau yra intelegen- 
tų ir t.t. Taigi visai klaidin
gai, tiesiog kerėpliškai p. 
Kerėpla porina, kad girdi, 
“kaip danguje, taip ir ant 
žemes”. •

Žodelis apie laikraščio 
žlugimą Pittsburgh’e. Kerėpla, 
teisindamas South Sides intele- 
gentus, išvadina kitus “Na- 
chalais,” vienu žodžiu išsįko- 
lioja. Gerai dar kad p. Kerėpla 
neprisiskaito prie inteligentų, 
nes taip koliotis visai neinteli
gentiška. Laikraštis buvo 
sumanytas leisti ant South 
Side, Pittsburgh’e. Aišku, 
kad S. Su inteligentai turėjo 
įdėti visą savo širdį ir jėgas į 
tą darbą, tečiau to nebuvo 
matyti. Tūlas inteligentas 
kritiškiausiame momente atsi
sakė nuog laikraščio ir paža
dėjo atgaįvinti “Šv. Kazimiero 
pasiuntinį”. Ar lai ne ardy
mas ? Tas pats inteligentas 
įtarė kitą sąvo kaimyną, ben
drovės manadžierį,^ bloguose 
noruose- Kilo nepasitikėjimas, 
dalykai pradėjo irti ir suiro. 
Galop atvykusiems iš toliau 
šėrininkams buvo nejauku šei
mininkauti svetimoje stuboje. 
Kas link raštininko ir kito in
teligento, mėgstančio užgaulio
ti. kitus, tai visai mažmožis, 

i Raštininkas, negalėdamas pri
būti susirinkiman, visuomet 
įgaliojo kitą valdybos narį vei
kti jo vardu. Išėmus p. Kerėp
lą, visi valdybos nariai gali 
icatvirtinti, kad raštininkas 
kuoširdingiausiai rėmė laik
raštį, To gi akiplėšos-inteli- 
gento aš visai gyvo nemačiau__
Tai p. , Krėplos vaidentuvės 
tvarinys.

Manding Federacijos pir
mininkas 'neatsisakys pagel
bėti įvykti reakcijai Pittsbur
ghe, jei tik p. Kerėpla, arba 
nuog ko tas priguli, jį užkvies 
į pagelbą. Federacijos pir
mininkas, nei kolegijos globė
jai negi ^įs į svetimą grįčią 
nekviesti, ypač gal reikėtų 
lįsti per langą. Ar .neužpyk
tų kasžin p. Kerėpla? Jei 
p. Kerėpla dar ką norės, ar 
turės ką pasakyti, melščiau jo 
nesikaršČioti, nenužiurėti 
biedno Drąsučio asmenyje 
kokių tam pirm., globėjų, nes 
jis gal neturi garbės tokiais 
dzidzialiajs ponais būti, tuo
syk susikalbėsiva ir Pittgsbur- 
ghą visi išvys, kaip ant delno. 

Drąsutis

Kad išalkęs, išbadėjęs 
Ir rankelęs susidėjęs, 
Siunčia maldą prie Aug- 

ščiausio,
Geradėjo galingiausio.

Kad vaikeliai susirietę, 
Kamputyje susipietę, 
Kenčia alkį, kenčia badą, 
Liūdnai aplink akims veda. '

Močiutė mirus iš bado, 
Sau ramybę kapuos rado, 
O jus verkiat ir dejuojat, 
Vargus kenčiat, ašaruojat.

Jūs tėvelis darbininkas 
Šiandien vargšas streikininkas, 
Veda kovą su galiūnų, 
Kapitalizmu, vyžūnu.

Šimtai aukų amžiais žuvo, 
Kapitalizmas vis buvo. 
Išbujojęs išsiplėtęs 
Kaip erškėtis išsiskėtęs.

Sunkiai vargo darbininkas, 
O jis pelną ėmė dykas, 
Dolerius į maišus kimšo 
Teisybę, meilę užmiršo.

Tik mus brolių čiulpdams 
kraują,

Kasdien išmislydams naują 
Prispaudimą, — to sulaukė 
Kad mūs broliai pasitraukė

Iš dirbtuvės — sustreikavo; 
Kad pagerint būvį savo 
Kad užsidirbti bent duoną 
Pramaitinti save, žmoną,

♦m

Kūdikėlius mažuolėlius 
Verkiančius, kaip avinėlius, 
Meldžiančius duonos šmotelį 
Ir pienelio nors lašelį...

Tai visus streikus laimėsme 
Mūsų priešus apgalėsme 
Ir drebės jie nusiminę... 
Sulauksme naują gadynę:-

Kad nereikėtų badauti, 
Ir iš skurdo ligas gauti.
Kad bent kiek pakeltų pėdę... 
Jis biaurybė nesigėdė:

“Kaip gerai išalkste” sako, 
“Tai vėl atsimiste taką, 
“Vedantį pas jūsų poną 
“Kur uždirbai savei duoną.”

Bus visam sviete teisybė, 
Klestės meilė ir vienybė, 
Kaipo, lelija balčiausia, 
Kaip kvapi rožė skaisčiausia.

F. V.

Streikas vyrai ne zobova, 
Streikas baisi nuožmi kiva, 
Kas streikuoja kožnas kenčia, 
Kožnas vargsta, pasišvenčia.

Užtai broliai mes padėkim 
Kuom kas galim pagelbėkim 
Streikininkams viršų gauti 
Ir koveikiausiai išgauti

Užmokesnį teisingesnį, 
Pėdę bent šiek tiek didesnę, 
Kad iš bado stipt nereiktų 
Ir vaikai, pati nekeiktų,

Neturėdami ką valgyt J... 
Tai pradėkim, vyrai, gelbėt 
Streikininkus brolius mūsų 
Aš atsišaukiu prie jūsų.

Broliai, sesers, sąjungiečiai 
Ir lietuviai pašaliečiai 
Spieskimės visi į vienybę 
O sutrįsime biaurybę.

LIETUVOS PADĖJIMAS.
Dieve visagalis,
Dieve visągąlis,
Visos Lietuvos,
Ir žemaičių šalies.

Tavo rūstybė 
Ant mūsų pradėta, 
Jaučiame bausmę 
Lietuvai žadėtą.

Jau daugel metų, 
Kaip meilė pražuvo, 
Visur lietuviai, 
Nužeminti buvo.

Nėra teisybės, 
Didis sumišimas, 
Tarp tikrų brolių 
Kraujo praliejimas.

Visi lietuviai
Ašarose plūsta.
Regim, jog mūsų
Brangi šalis žūsta.

Miestai ir kaimai
Stojosi pustyne
Didžjos baisenybės, -- 
Terioja tėvynę.

Nori Lietuvą
Visą iŠnaikyti, ' 
Lietuvių vardą 
Nori išdildyti.

Vyrai, lietuviai,
Tauta mūs tvirtesnė, 
Ir už kiečiausią 
Akmenį kietesnė.

Susimilk Dieve,
Tėve maloningas, 
Ant mūs tėvynės 
Būk mielaširdingas.

Jurgis Mažens.

Kapitalizmą raguotą 
Naguotą ir uodeguotą, 
Kursai čiulpia mūsų kraują. 
Tegul kiekvienas aukoja

Savo pelno dalį kokią... 
Kad tik bus vienybė tokia 
Tarp varguolių streikininkų
Ir mūs visų darbininkų,

kas” peršaltai atsineša į tą 
Fondą. Ir ką-gi? Tasai as
meniškas laiškas pasirodo 
* * Katalike” su ilgu p. S. P. 
Tananevičiaus išmetinėjimu T. 
Fondo pirm., būk jisai neman
dagiai rašęs.

Žemiau dedame gerb. T. 
Fondo pirm. Dr. A. K. Rut
kausko paaiškinimą. .

Kam klaidinti?
Kam tai neteisingai “Ka

taliko” skaitytojus informuo
ti, būtent aš per telefoną sa
kęs, kad T. F. Valdyba pri
sius apie T. F. raštelius, kuo
met aš pats už save kalbėjau, 
kad vieton ano išmestojo T. 
Fondo skelbimo: “Šelpkite 
Lietuvą, aukodami Tautos 
Fondui bent vienos dienos už
darbį” aš parašysiu kitą nau- 
jasnį išsitarimą, ir parašiau— 
čionai nėra jokio nusidėjimo 
prieš Tautos Eondo valdybą; 
mat T. F. Valdybos nariams 
rūpi nekas kitas kaip T. F. 
reikalo pasisekimas. Mano 
parašytojo rašinėlio netalpi
nant—“Katalikui” visai ty
lint apie T. F. reikalus, taip 
darydamas “ Katalikas 
prisigerins nei vienam T. F. 
Valdybos 
silpnumus juose gaivindamas. 
Kam tai kalbėti, kad aš pir
miau anot p. St Tananevičiaus 
žodžių: “nekuomet negaudavo 
iš prezidento jokių panašių 
straipsnilių “Tautos Fondo” 
reikaluose.” Visuomet po savo

” ne-

nariui puikybės

“KATALIKAS” IR T. FO1T- 
DO PIRM.

Tautos Fondo pirm. Dr.
K. Rutkauskas buvo pasiuntęs straipsniais pasirašydavau T. 
p. S. P. Tananevi&ui, “Kata-! F. Valdyba taip kaip ir dabar, 
liko” vedėjui, laišką, kuria-Kuomet jaučiausi reikalą esant 
me primine, kad “Kat” eitų gauti pritarimą kitų T. F. Val- 
nuolatai šauksmas apie auka- dybos narių, tuomet tokį rei- 
gojama^kartu, kad “Katali- vc-r^e ir tuomet viešai garsin-

, į Į

I
davome, bet kalbėti ką nors liauskis taip iškalbingai ir’ 
gero apie Tautos Fondą aš ga
liu daryti nei vieno nesiklau
sęs. Nors p. St. Tananevičius 
giriasi esąs Tautos Fondo Ko
misijos narys, tečiaus dažnai 
kviečiamas į T. F. Valdybos 
susirinkimus, visai nesilanko 
ir nepaiso kas daroma T. F. 
reikaluose. P. St. Tananevi
čius lankėsi T. F. Valdybos su- 
sirinkimnosna tiktai tuomet, 
kad reikalavo nepaprastai 
brangaus apmokėjimo už spau- 
zdinimą kun. Dr. M. Gus
taičio veikalėlio “Tėvynės A- 
šaros” o aš gindamas T. Fon
do iždą nuo nereikalingo iš
naudojimo buvau sustabdęs 
p. St. Tananevičiaus atsiteisi
mo skaitlinę (billą.) Ponas 
St. Tananevičius brangiai iš
statytą rokundą išgavęs—to
liau visai liovėsi T. F. reika
lais žingei davęs. Jo rames
nė sąžinė kuomet “Katalike” 
nieko apie T. F. nerašoma 
Jisai tykiu būdu išmetęs T.
F. skelbimą iš “Kataliko” 
buvo pilnai patenkintas. Štai 
atsirado “arogantas” ir reika
lauja, kad p. St. Tananevičius 
pasirodytų ar prijaučia T. F. 
ar ne? Sakosi “kad matąs T. 
Fondo naudingumą,” bet kas 
yra Tautos Fondui reikalin
ga ir naudinga-vis ieško pro
gos kad nedaryti.

Dr. A. K. Rutkauskas T. F. 
Pirmininkas. ' r 7' -

WATERBURY, OONN. 
Svarbios prakalbos.

Lapkričio 26 d. pėtnyčioj 
pas mus atsilankė gerb. sve
čias iš Lietuvos kun. Malian- 

kimšte pri
kimšta klausytojų. Kun. Ma-

I- < . .. /č' l

gražiai nupasakojo Lietuvos 
vargus ir-visas karės baiseny
bes, jog publika klausėsi su 
didžiausiu žingeidumu, kvapą 
užėmus. Daugelis gi ir apsi
verkė iš gailesio.

Kad daugiau ir dažniau 
tokių kalbėtojų mes išgirstu
me, tai gal daugiau skirtu
me savo vargstančnų brolių 
sušelpimui.

Tik čia išreiškiu kai-ku- 
rias savo mintis ir abejojimus. 
Man išrodo, kad gerb. sve
čias turėtų visų-pirmu prašy
ti pinigų nukentėjusiems nuo 
karės sušelpti: Juk jeigu 
visa tai tiesa, ką kun. Maliau- 
skis papasakoja, jeigu žmo
nės Lietuvoje tokias baise
nybes, vargus, ir badą ken
čia, tai visų pirmu reikia juos 
priglausti, papenėti ir aprė
dyti. Tuo tarpu kun. Maliau- 
skis aukų rinko ne sušelpimui 
nukentėjusių, bet tik laikraš
čiui “Vilčiai.” Žinoma, bus 
reikalinga ir laikraSts, bet 
anas. sušelpimo reikalas man 
išrodo daug svarbesnis ir jį 
žmonės daug geriau supranta 
ir atjaučia.

Paskui man truputį keista 
pasirodė, kodėl kun. Maliau- 
skis kalbėdamas apie dabar, 
tinius Lietuvos veikėjus mi
nėjo ir primygtinai gyrė tik 
vien kunigus. Gal gerb. ku
nigai ir labai daug darbuojas, 
kad išgelbėti Lietuvą nuo pa
vojaus, (garbė jiems užtai,) 
bet, kiejk mes žinome,, daug 
darbuojasi ir srietiškiai ap- 
šriestūrk. Tai tokie mano 
abe jo j JnaL Taip jau už paml 
kintinls nuoširdžiai ačiū kun. 
Ma^askiui.

/ \
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“DARBININKAS” S

IŠ BALTIJOS
Valiau. Šiomis dienomis iš 

čia išvežė Veran (Verro) antrų ■ 
partijų pabėgėlių vaikų, kurie 
yra palikę be gimdytojų, arba 
jų gimdytojai yra vargingame ( 
padėjime ir negali išmaitinti 
savo mažučių Nors tenai, 
žinoma, vaikų globos draugija 
stengsis pavalgydinti ir aprė
dyti tuos našlaičius bet gyven
tojai labai nenoriai duoda savo 
mažučius, nors ir patys sun
kiame padėjime yra. Lig šiol 
Valke tik viena motina tesirado 
katra noriai atidavė savo 
kūdikį į tą globų

Nors toje kolonijoje bus ne
mažai našlaičių, nes iš vieno 
tik Vendeno nuvežta tenai apie 
130 našlaičių ir iš Valko dar 
manoma siūsti, bet tenai esu 
nemažai geros vietos ir jiems 
busiu įsteigta mokyklėlė.

Laimingi, sakau, .tie naš
laičiai, mūsų kaimynų-lietu- 
vių, kad gali pasilikti savo 
tėvų žemelėje ir po savųjų 
priežiūra! Kas mūsiškius 
našlaičius taip priglaus, kurie 
išklydo po svetimus tolimus 
kraštus! Tikiu (ir teisybė) 
jų bus daug daugiaus, negu 
mūsų kaimynų-latvių, o tiktai 
rodos, mūsų našlaičiams globti 
yra vienintelė dar draugija 
prie Rygos lietuvių šelpimo 
komiteto. Tegul Augščiausis 
stiprina jų globėjus ir našlai
čius vargstančius po svetimus 
kraštus—po svetima priežiūra!

Mokykla įsteigta čia Valke, 
pabėgėlių vaikams Maskvos g- 
vėje No. 14, kieme, miesto 
mergaičių mokyklos name. 
Mokslas jau prasidėjo 24 d. 
rugsėjo. Mokykloje 4 klasės 
ir apie du šimtu vietų ir daug
iaus bus, jei bus reikalinga 
atsiradus daugiau pabėgėlių 
Mokysis berniukai ir mergaitės 
išvieno. Už mokymų nerei
kia mokėti ir knygos dykai 
duodama.

23 d. rugsėjo čia buvo komi
sijos posėdis pabėgėlių aprū
pinimui. Miesto galva p. 
Mertson’as pranešė, kad parė
jęs raštas p. gubernatoriaus 
užtvirtinąs komiteto veikimų 
pabėgėlių aprūpinimui Valke. 
Raštas buvo pasiustas 15 d. 
liepos š. m. Komiteto pirmin
inku vienbalsiai išrinkta p. 
Mertson’as, kurs pranešė, kad 
pabėgėlių aprūpinimui komi
tetas ligonbučiam ir valgydin- 
imo punktų užlaikymui lig 1 d. 
rugsėjo m š. m. esąs išleidęs 
1618 rub. 84 kap. buvo gauta— 
2215 r. 87 kap. Vaikau užkly
sta pabėgėliai visų Pabaltijos 
tautų, 
daug teužklysta 
organizacijėlę 
šelpti.
vesnio darbo sutvarkymo ko
mitetas nutarė iš kiekvienos 
tautos išrinkti ingaliotinius, 
kuriais pateko: nuo igaunių 
advokatas Helletas, — latvių 
(pirmiaus išrinktas) Karklius, 
— lenkų Vemikovskis ir rusų 
—-teisdarys Simonovas.

Labai gailų kad nuo lietu
vių, kurių bemaž visa Kauno 
ir Vilniaus gub. dalis pro čia 
keliauja į Rusiją — nei girdėti 
jpkio ingaliotinio. Cite. tai dau
giaus kalti patys mūsų pabėgė
liai, kad tyli ir nesiskelbia 
savo reikalais. Pabėgėlių bu
tams ir drapanoms dezifekuoti, 
atsiustas čionai dezinfekcijos 
aparatas d-ro Butulos priežiū
rai.

V" » tus kariausime, vieni kitiems
įkas girdėt lietUVUĮ pavydėsime, nesikensime, nie- 

kinsime tą, kas kitiems yrai BOniJOSfc |brangu,_ šventa, gerbtina.

CHICAGO, ILL. 
_ L. D. S. kp. susirinkimas. 
_ Lapkričio 22 d. L. D. S. 20 
kuopa Šv. Mikolo salėj ant 
North Side turėjo susirinkimų 
Buvo daug gerų svarstymų ir 
nutarimų. Apie tai skyrium 
bus parašyta. Čia paminėsiu 
tik nekurius dalykus.

Susirinkime buvo pakeltas 
klausimas apie streikininką 
sušelpimą. Jau trečias mėnuo, 
kai eina streikas.

Ištieskite pašelpos rankų.
Pasirodė, kad mūsų kuopo

je besą 5 nariai, kuriems pa- 
šelpa reikalinga. O streikui 
galo nesimato. Tokiu budu 
buvo nutarta atsišaukti į L. D. 
S. narius, į kitokias organiza
cijas, į* kunigus, kad kiek 
galima pasidarbuotų streiki
ninkų reikale. Taippat nu
tarta atsišaukti į šiaip veikė
jus, inteligentus. Daugiau
sia pagelbos ir paramos tiki
mės iš savo organizacijos. Nes 
šios organizacijos nariai, tik
ri darbininkai rankpelniai, 
gerai pažįsta streikininkų pa
dėjimų ir gyvenimų Išties
kite broliai darbininkai ir se
sers darbininkės, mielaširdin- 
gas rankas ir paremkite mū
sų teisingų kovų palengvin
kite mūsų vąrgus. Didės 
tuomi pas mus vienybė, mei
lė, broliškumas, galybė.

Nors dar mūsų sąjunga nau
ja, dar mažų bet jon susis
pietė gerieji mūsų tautiečiai 
ir tikimės iš jų paramos.

Padėka centro valdybai.
Mūsų 20 kp. išreiškia padė- 

konę Centro Valdybai už įs
teigimą Streikininkų fondo, 
kurs turės gyvuoti ant visa
dos.

Galop buvo patarta išrink
ti vieną asmenį, kuriam bū
tų galima pasitikėti ir ant ku
rio vardo būtų galima aukas 
siusti. Buvo išrinktas kuopos 
pirm. M. Mažeika.

Atsirado tame pat susirinki
me mielaširdingų žmonių, ku
rie aukojo streikininkų sušel- 
pimui. Aukojo M. Mažeika 
$5, X. $1.05. Tie pinigai liko 
pas p. M. Mažeika.

Kiti broliai ir sesers, kurie 
malonėtų tam reikalui aukoti, 
tai gali siūsti šitaip: M. 
Mažeikų 1656 Wabansia avė 
Chicago, Hl.

brangu, šventa, gerbtina. į
Augšto mokslo ir* prakil

numo tinogus pagerbs visokių 
tikybų, net ir pagoniškų, jei 
nėra perdaug barbariška, ne
reikalaujanti žmogiškų aukų. 
O mūsų neva apšviestūnai 
griauja niekina prakilniausių 
krikščioniškų, katalikiškų ti
kėjimų. Iš tokio griovimo ir 
teka visokios neapykantos, 
piktumai, visų suniekėjimas. 
Antai lapkrišio 18 d. buvo 
vyčių vakaras bažnytinėj sa
lėj. Ir ten mažai teatsilankė, 
ir pelno mažai tebuvo, o 
pelnas buvo skiriamas nuken- 
tėjusiems dėl karės. Tai mat 
kaip labai baltimoriečiai pa
krikę.

Tai-gi mes Įed gyvuojame. 
Sutariant-gi mes čia galėtu
mėm turėti ir krautuvių, nuo- 
savių namų, farmų, net dir
btuvių. Teisybė yra čia pa
siturinčių ir krautuvninkų, bet 
mūsų b’znierių saviškiai ne
kaip teremia.

Pažiūrėkime į žydus.
Savo tėvynėje mes gyveno

me šimtamečius su žydais, 
žydus turėjome šalę savęs ir 
kiekvienas lietuvis pažįsta jų 
būdų, žino kaip žydai tarp 
savęš gyvena, kaip jie sutin
ka visokioje nelaimėje gelbs
ti vieni antrus. Žydai gyvena 
Lietuvoje tarpe mus, sau 
svetimų žmonių, todėl pas 
juos augo, stiprėjo vienybė. 
Tai-gi gyvendami tarpe ' sau 
svetimų žmonių išmoko vie
nybės laikytis, remti vieni 
antrus, kad išlikti, kad nežū
ti tarpe svetimų. Mes čia gy
vename tarpe svetimų, mes 
čia Amerikoje taip esame, 
kaip/ žydai Lietuvoje, esa
me tarp svetimų. Todėl kad 
išlikti, ka^ neišnykti, kad 
vargo nematyti turime taip 
gyventi, kaip žydai. Na-gi 
broliai ir sesers ar gyvename!

Pažvelgkime, kadir į tuos 
pačius lenkus. Kiti iš mū
siškių lenkus nori žemiau 
statyti už lietuvius. Bet ar 
turi jie pamatų! Štai kadir

Ikalas atliktas gerai, ir publikai 
| išrodė patenkinta. Tiktai tas
nepatogu buvo, kad po baž
nytinė salė mažų o publikos 
prisirinko daug. Nebuvo vie
tos kur atsisėst, kad ir vietinis 
klebonas drauge su kitais tu
rėjo stovėt visų laiką. Po 
teatro prasidėjo dainos po 
kiekvienai dainai buvo sakytos 
eilės, tam pritaikintos. Jau- 
smingiau pasakė A Januške
vičiūtė. Po dainų buvo vai
kiški žaislai ir šokiai, po šokių 
buvo skiriamos nuo publikos 
atsižymėjusiems dovanos. 
Pirmas dovanas laimėjo J. 
Trepkus ir S. Trepkiutė. Ant 
galo vietinis klebonas kun. 
Šedvydis pasakė trumpą jau
smingą prakalbų ragindama 
vaikus ir abelnai jaunimą prie 
tolesnio lavinimosi, taipogi 
padėkavojo publikai už skai
tlingą susirinkimą ir atsiprašė 
už neturėjimą atsakančios tam 
vietos. Įžanga buvo dykai, 
bet publika sumetė vaikams 
ant saldainių apie $3.00.

Ten buvęs

BALTZMORE, MD.
Patėmijimas į patarimų
Mano jau toks turbūt prigi

mimas, kad aš ką žinau ar ne
žinau; vis malonu, kad kas 
mane pamokina gerai darytie 
arba manytie, tai vis laikau už 
Dievo dovanėlę, kad pasitaiko 
žmogus didis ar mažas bile tik 
kalba dorai ir naudingai tai 
džiaugdamasis atydžiai klau
sau. Bet nelaimė, kad Amer
ikoje tokių žmonių nėra kad kų 
gero pamokytų. O blogo, tai 
išgirsi. Nugi ačiū Dievui da
bar su džiaugsmu galiu pasi- 
girtie, kad sulaukiau sau my
limo draugo p. Tiesos -Mylė
tojo, kuris man nepasigaili 
gražių minčių ir patarimų su- 
teiktie per N.26 “Darbininko” 
Tai-gi mielas p. Tiesos Mylė
tojas, sutinku su tamstelės 
gražiais nurodymais. Tik man 
gaila, kad'Aš toks nerangus į 
kritikas ir joms nenoriu užsi- 
jimti, tai ne mano darbas, o 
jeigu kų parašiau taip, kaip 
kas atsitiko, nes noriu žinutę

Kp. narys.

Lenkai, kurių čia ne- 
— turi savo 
pabėgėliams 

Dėl geresnio ir leng-

St Ličktmas.

MUAOVE DAUG BRIEDŽIŲ.
Montpeltier, Vt. — Šiemet 

nuo medžiojimo sezono pra
džios Vermonte valstijoj nu
šauta 4052 briedžiai. Sezo
nas pasibaigs gruodžio 4 d. 
Iki to laiko medėjai tikisi dar 
nušauti apie 1.000.

BALTIMORE, MD. 
“Darb. B.” B-vės prakalbos.

— Lapkričio 21 d. lietuvių sa
lėj atsibuvo prakalbos, ku
rias buvo surengus “Lietuvių 
Balso” Bendrovė. Įžanga bu- 
vt dykai. Tas viskas gerai, 
0 gerai, kad buvo aukų 
renkama nukentėjusiems dėl 
karės. Bet aukų surinkta 
vos tik $6.89. Gaila, labai gai
la, kad lietuviai taip mažai te- 
atjaučia savo brangios tėvynės 
padėjimą. Badaujantiems bro
liams metame tik trupinius 
nuo savo stalo. Į kų-gi pavir
to tie mūsų broliai lietuviai. 
Kur jų protas, kur jų širdys. 
Turėtumėm atidėję viską į 
šalį ir pulti gelbėti nukentė
jusius lietuvius. O juk susi
vieniję, sujungę spėkas galime 
daug nuveikti. O dabar kas 
tarp mus yra! Susiskaldymas, 
užmetinėjimai. visokios kal
bos, neapykanta, nesikenti- 
mas, pavydas ir t.t. ir t.t.

Pas mus Baltimorej, 
labai pakrikę lietuviai,
pasiliksime užpakalyje kitų 
kolonijų, busime tarpe pasku
tiniųjų.

Laikas vienytis.
Tai-gi matant tokius pakri

kimo vaisius turime pradėti 
kitaip elgtis. Juk padoriai 
elgiantis, žmonės įvairių pa- 
žvalgų įvairių tikybų sueina 
į vienybę ir darbuojasi. Tai
gi ir mes šlifavokimės, pri
silaikykime daugiau padoru
mo, liaukimės niekinę vieni 
antrus, o užgyvensime kitaip ir 
mūsų darbų vaisiai bus pąsi- 

įdžiaugtini.
Todėl eikime į vienybę, 

velykime vieni antriems iš šir
dies.

Kų pagelbės tos mūsų pra
kalbos, jei mes vieni prieš ki--

tai 
Mes

VILL08 GAUJOS IA 
BLAŠKYTOS.

Nogales, Ari* — Carranza 
visai išblaškė Vilios gaujas. 
Pats Vilią ir jo pasekėjai kaž 
kur išsislapstė. 300 Vilios 
banditų liko ant skerdynės 
lanko sužeistų. Apie 800 pa
teko nelaisvėn.

Baltimorės 'lenkai."turi* *šavd Pranes^ ^laikraščioskaityto- 
kapines; o kur mūsų! O juk 
suėję vienybėn lengvai tą ga
lėtumėm įsitaisyti.

Jei tik mes baltimoriečiai 
eitumėme išvien, tai turėtu
mėm savo geras sales, dailės 
krautuves, mokyklą ir kito
kių naudingų įstaigų.

Broliai ir sesers ar amži
nai pakrikę būsime, amži
nai svetimiems bernausime, 
kad galų gale visai žūti sve
timtaučių bangose. Ar-gi jau 
taip esame suniekėję, kad 
nenorime išlikti, savitumą iš
laikyti, ar-gi beširdžiai esame, 
kad taip mažai teremiame nu
kentėjusius dėl karės. Ar ka
da pergyvensime cicilikizmo 
gadynę, t.y. ar liausis galų 
gale kaikurie mūsų tautie- 
čiai-^niekinti tikėjimų baž- 
nyčų žeminti dvasiškijų

Kaslink Baltimorės kata
likiškos bažnyčios, tai mes 
turime bažnytėlę, visai ma
žą, reikėtų didesnės. Bet ir 
ta ka'ikada perdidelė, neprisi- 
pildo. Mat visokie pliovoji- 
mai, tąsynės, girtuokliavimai 
atšaldė žmones nuo tikėjimo. 
O dar prie sugadinimo lietuvių 
prisidėjo skaitymas visokių 
šlamštų klausymai priešti- 
kybinių prakalbų.

Baltimoriečiai, pradėkime 
naujų geresnį gyvenimų

V. Štuikevičius.

jams. Bet p. Tiesos Mylėto
jas, mane mokydamas, pats 
suklydo N. 19 “Darbininko” 
ten buvusio žinutę pavadinda
mas kritikų. O aš permatau 
ten tik neapykantos spurgų iš- 
sivertus prieš Vyčių surengtų 
vakarų. Nes ten niekas nepa
rodyta, kas gero buvo kas tai
sytino viską tik trimi žodžiais 
pasmerkta. Už tai išeina ne- 
liogiškas užsipuolimas ten bu
vusio ant Vyčių.

Panašiai, eina Mikas gatve 
su nauju švarku apsivilkęs, o 
Raulas pasikabinės sauja pur
vyno apkrėtė Mikui krutinę; 
Juozas pasakė Baniui, kad 
visai neliogiškai pasielgei, o 
Raulas apsikabinu saujų pur- 
nesųžifaiškumų ir tt. sakyda
mas, kad jis, Raulas, tik 
pakritikavo Miko švarkų, kad 
siuvėjas nenutaikė gerai atla
pų kampučius; argi čia būtų 
Raulo gera kritika! Į ginčus 
pasutinis žodis.

Prakalbos
Lapkričio 25 d. Moterų Sų- 

jungos kuopa buvo parengus 
—

prakalbas atidarymui savo va- 
| karinių kursų ir buvo užkvies
ti geri kalbėtojai, bet moterų 

į nedaug tesusirinko, o vyrų tik 
j kelios ypatos. Matyt, kad 
mūsų sesutėms apšvieta nela
bai terūpi, bet sąjungietės 
nelabai nusimena. Jaučiasi 
kad jos rengė prakilnų darbą 
Su laiku gal ir kitos moters ir 
merginos prisidės.

Kalbėtojai apgailestavo tik 
savo prisirengimo, kad publi
ka patingėjo atsilankyt gal kur 
kalakutus valgė ir bonkutės 
alaus tuštino. J. S. Vasiliau
skas kalbėjo apie moterų gerą 
tikslą visuomenėje ir Pr. Juras 
paskaitė senovės žemaičių 
Tykybos kelis ruožus ir užteko 
tuom sykiu.

Tautininkai su laisvaAianiais 
parengė fėrus 25-26-27 d. 
Lapkričio nukentejusiems dėl 
karės, kaip girdėt tai ir kata- 
karės, kaip girdėt tai ir kata
likai lankosi ir prisideda kas 
kuom išgali, neis katalikai 
žmonėms negarsino kad, tau
tininkai su laisvamaniais atsi
skyrė idant nesustabdžius aukų 
rinkimą ar tautiečiams ar ka
talikams. Nes vis ant to paties 
gero tikslo einu čia tik tame 
dalykas, katrie vikri aus pasi
darbuos, tie daugiau aukų 
surinks; tautininkai išsiuti- 
nėjo komitetus į grinčias rinkt 
aukas, bet kaip girdėjau vie
nas rinkėjas gavo išvaryt lau
kan, nes buvo užsigėręs, to
kie rinkėjai turėtų svaigalų 
saugotis, nes stabdo pasitikė
jimą žmonėse, Reikia rpūsų 
tautiečius pagirtie, kad 4*p 

energiškai darbuojasi tik gaila 
kad atsiskyrė nuo visuomenės, 
jie neprisideda prie tautiečių 
iždo Brooklyne nei prie kata
likų Tautos Fondo. Matyt, 
kad da nepriaugę prie supra
timo centralizuotos visuomenės 
galybės. Lai darbuojasi 
skirai visų gerų darbą.

Darbai pasigerįs.
Kaip girdėt siuvėją darbai 

ketina pasigeryt. Jau neku
rtuose šapose ir dabar geriau 
dirba.

Būtų reikalas Baltimorėje 
L. D. S. kuopa įgaivytie, nes čia 
mažai yra tokią, kurie katalikų 
darbininką reikalus suprastum 
dėl jų naudos dirbtų tik bėdos 
yru kad tam grasina unijistai. 
Katalikų Lietuvių Darbininkų 
Sąjunga jokiu budu niekuo ne
užkenktu unijoms tik būtų dau
giau balso prieš kapitalistus.

J. P. K.

kalbomis, krutančiais paveik
slais ir tA //- '■ ’
L 2) Kad kuopos rūpintus pri
sidėti prie Vyčių Taupymo ir 
skolinimo Bendrovės.

Toliaus, nutarta surengti 
žaislų jr šokių vakarėlį su 
trumpu programėlių, skrajo
jančia krasa ir bufetu, žinoma 
be svaigalų.

Galiausiai linksmai pažais
ta ir išsiskirstyta namuosna.

* dcerietis.

sidėti prie

at-

GIRARDVILLE, PA
Blaivas balius.

Lapkričio 20 dienų vietinė 
Šv. Vincento parapija surengė 
balių. Žmonių prisirinko skait
lingai, o ypač jaunimo. Ant 
baliaus buvo ramu ir linksma, 
nes parapija nepardavinėjo jo
kių svaiginamų gėrimų. Jauni
mui patiko, sako, kad geriaus 
be gėrimo. Nekurie bėgoja- 
noma į karčiamą pasismagint, 
bet tokių nedaug o ir gėdinasi 
pasirodyt su kvailomis galvo
mis, todėl ne podaug ėmė svai
galų.

Gera pavyzdį padarė, mūsų 
parapijų, kad ir be gėrimo dar 
galima linksmiau apsieiti ir 
pašokti.

Bet mūsų cicijikams vis ne
gerai. Jie apšaukė “Naujie
nose” S. L. R. K. A. 118 kuopa. 
O laisva L. Sūnų draugija iš 
to baliaus, kuri labai rėkė 1 
lapkričio, net pralobo. Gerai 
tegul lobsta.

Girtas balius.
Bet paaiškinsiu kaip cicili- 

kai rengė balių. Lapkričio 24 
d. laikė šokius vetiįnė L. S. S. 
79 kuopa. Ant kuopos susi
rinkimo buvo išrinkti iškal
bingi “draugai”, kad ant ba
liaus pakalektuotų, t. y. surik
tu kų kas duoda. Šie gerb. 
delegatai 79 kuopos ėjo per sa- 
liunus melsdami “almužnos” 
nuo saliunininkų, žinoma kas, 
davė kas ne. Bet vįs saliuni- 
ninkai paaukavo po bonką 
arielkos, kitas bačkutę alaus 
ir t. t. Visa ta “almužna” 
sunešė salėn ir tuštino. Ant 
baliaus buvo žmonių mažai, 
todėl mažai buvo išparduota 
rudžio, bet kaip jis uždyką, 
tai patys mokslinčiai jį ištrau
kė ir girti uždainavę, nutraukė 
namon. Aiškus dalykas, ga
li ir tas pat korespondentas 
girtis “Naujieiose” geru už
darbiu ir gardumu rudžio 
baltakės.

MELROSE P ARK, ILL.
Jaunimo susirinkimas.

Pereitą ketvirtadienį L. Vy
čių 22 kuopa laikė savo savai
tinį paprastą susirinkimų, į 
kurį atsilankė nemažas narių 
būrelis. Atsilankė taip-gi ir 
būrelis vyčių iš Cicero, III.

Pradėta svarstyti bėgantie
ji kuopos reikalai.

Pirmiausiai delegatai pra
nešė, kad atsibuvusiam Chi- 
cagos L. Vyčių apskričio susi
rinkime iš svarbesnių nutari
mų buvo šie:

1) Kad L. Vyčiai turės pas
kaitų komisiją, kuri rūpinsis 
apšvieta ir aplankys visas vy- 
čų kuopas su paskaitomis, pra-

Plepalas

1 . . 
ves, nes buvo be svaiginai 
gėrimų, kas esportiečią lie1 
vių tarpe atsitiko, turbūt, d 
pirmų sykį. Svečiai gardi 
užkandę, gražiai sau liuksu 
nos; gerklei išdžiūvus ir k 
joms pavargs* nuo lietuvis 
suktinio pasistiprindavo “pa 
so” buteliuku, arba, gi 
džiai p. Kundrotienės suviri 
to, vynuogių kvaso stikleli 
Lai šitos vestuvės būna 1 
tiems pamokinimu kaip Gnl 
mai galima praleisti laikų 
“byro” ir “Snapso.?

Ezpoftifflris.

ir

EZPORT, PA.
Sekite gerų pavyzdį.

Lapkričio 23 d. Šv. P. Mari
jos bažnyčioje, kun. A. Jur
gutis surišo neatrišamu mo
terystės ryšiu p. V. Dimša su 
p-le Mare Kondrotaitė. Po 
bažnytinių pamaldų jaunave
džiai nuvažiavo pas žinomų 
Eiporte siuvėja S. Kondrota, 
jaunosos artimą giminaitį 
kur atsibuvo jungtuvių poki- 
lis. Vestuvės, kaip vestuvės, 
išėmus gimines ir pažįstamus, 
plačiai visuomenei nėra žingei
džios, jei neatsižymi kuomi 
nors nepaprastu. Prie tokių 
nepaprastų, manding, gali
ma priskaityti ir šitas vestu-

KEWANEE, ILL. 
Apšmeižė mane.

“Darbininko” No. 27 ko 
ten Karpato žentas rašo iš J 
miesto žinutę, kurioj rašo bi 
aš kvietęs Mockų apšmei: 
visus katalikus.

Iš kur žino K. Ž., kad 
kviečiau, iš kokio šaltii 
sužčinojo apie tat Katrie kv 
tė tų pabaldų tai tie ten ir b 
vo. O ar matė ten kas man 

Karpato žentas, tai šiur t 
buvo dar ir centu prisidė; 
Bet va kame priežastis: Ki 
pato žentas geisdamas n 
tininkystės Šv. Antano dr-jo 
šmeižia manę vaikščiodam 
po namus. Paskui ėmėsi 
daryti ir per laikraščius.

K. Skrabulis
Red. prierašas. Kviei 

Mockų yra toks pasielgiau 
kurį pasmerkia kiekvienas į 
ras katalikas ir kurį nupeii 
kiekvienas padorus žmogi 
Todėl nekaltam primesti te 
padarymų yra jo šlovės d 

plėšimas. Jei K. Ž. neištyi 
gerai rašė apie tokį pasielgiu 
tai jis labai prasikalto pri 
brolį K. Skrabulį. Privalė 
tai atitaisyti ir sugrąžinti u 
skriaustam broliui gerų vari 

Bet ir brolis K. Skrabu 
pertoli nuvaro. Kodėl jis sa 
keliu rašo, kad K. Ž. bu 
Mockaus prakalbose ir cen 
prisidėjo. _ K. Ž. yra slapyv? 
dis. Brolis K. Skrabulis i 
žino tikros jo pravardės o t 
gali spėti. Spėliojant gi 
suklysti ir jokiuo budu neva 
tuomet priekaištų daryti. Bi 
lis K, SkratmliMielūrgjB jūtj 
teisės sakyti, kad K. Ž. geidi 
Šv. Antano dr-joj raštininku 
tės. Taigi brolučiai, v 
prisilaikykte daugau teisybėj

HANOVER, PA.
Bažnyčios pašventinimas.
Lapkričio 25 d. ty. Padėk 

nės Diena atsibuvo čia bt 
nyčios pašventinimas. Žir 
nių buvo gana daug.

Iškilmėse dalyvavo chor 
iš Wanamie, Pa. Karalien 
Anolų parapijos. Labai gi 
žiai ihoras giedojo. Taip- 
choras gražiai pasitiko vj 
kūpą.

Pašventinimo metu buvo d 
romą kolekta. Tai ne ki' 
tesudėjo, būtent $ 20.

J.

Kooperacijos susirinkim 
atsibus 6 gruodžio (Decembei 
1915. 7:30 vai. vakare Lietuv 
Salėje. Visi šėrininkai priv 
lo atsilankyti, nes ant šio s 
si rinkimo bus daug svarb 
reikalų, katrie liečia kiekvi 
ną šėrininką.

Sek. M. A Balčiau

$100.00 Dovaną įSonEList^s

savo

■

. PHn.ADET.PHIA, _PA.
21 d. Lapkričio šių metų, 

23 kuopos mažieji L. Vyčiai Šv. 
Jurgio parapijos, ant Rich- 
mond, parengė puikų vakarėlį 
su įvariaite pamarginimais po 
vadovyste vietinio vargoninin
ko F. Trepkaus.

Pirmiausiai buvo vaidinta 
vieno veiksmo vaikišką /O 
dijėlė, “Tarnaitė 
Prie geriausiai atli 
roles bene galima buP’priskai-
tyti J. Trepku Vinco rolėje, 
S. Trepkiutė Jezutės rolėje, 
O. Makalieniutė Tarnaitės ro
lėje. Teipogi neblogiausiai 
vaidino S. Višniauskas Jokūbo 
rolę, plė A Sarcevičiutė Van
dos rolę ir P. Bingelis Joniuko 
rolę. Kiti • • • — 
dino, bet

S. jeS
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SO. BOSTONIEČIAMS Siūdinkite drapanų

Katalikų Draugijos.

Vienatine Lietuviška

PARODYKITE PRIELANKUMĄ

Vietines žinios COMPANY
662-672 Washington St., Boston, Mass

PIRK
Ant LENGVŲ

Newark N.J

M. A. NORKŪNAS.

Neskaityk čionai,

. — Route 2, 
Hudson, N. Y.

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius)

•» f tuve. kuria užlaiko

S. H. HARRISON COMPANY
662-672 WASHINGTON ST., KAMP. BEACH ST.

Dėl kiekvieno 
ant kalėdų.

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito 1.00

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių 50c.

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo 1.00 

Gyduolės nuo vištakių 
(corn’s) 15, 20 ir 25e.

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų 75c.

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

iV. LUKOSEVICIA, 
Minersville, - - F

j kitus 
iš kitų

Visokie kvepianti
muilai 10, 15 ir 25c.

Perfumos visokių gėlių 25,
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

226 Broadway,kerte C StS, So. Boston,Mass. 2

C. & P. Phone St. Paul 5947
Grobininkas ir Balzamuotojas

Pagrabus atlieku pigiai ir 
gražiai. Esu išėjęs mokyk
loj tam tikrus graborystės 
mokslus ir išdavęs ekzaminus. 
Siunčiu numirėlius ir 

‘miestus ir pargabenu 
miestų.

Tai-gi, vientaučiai, 
jimo reikale visuomet kreipki
tės pas mane. Ofisas

JONAS GREBLIAUSKAS 
500 SO. PACA ST., 

BALTIMORE, M. D

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

ir slogos
Kraujo Valytojas 
Nuo saulės nudegimo 
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų 
Vaikų ramintojas 
Pamoda plaukams 
Nuo *viduriavimo 

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo puekų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

Mes norime įvesti ir išplatinti tarpe visų naujausį 14K. 
Gold Filled, ant 20 metų gvarantuotą laikrodėlĮ; mes pa
darėme didžiausį nuleidimų dėl kiekvieno, kas pirks dabar 
nuo mūsų; gaus priedo dovanai Phonografą kuris geras 
dėl visokių rekordų, taip-gi Columbia ir Victor.

Jeigu norite gauti tą nuleidimą, tai prisiųskite tą apgar
sinimą ir 25 centus iš kalno su užsakymu, kad būtų teisin
gai, kad jūs tikrai norite pirkti ir mes jums tuojaus prisiu
sime gražiausi 14K. Gold Filled laikrodėlį vyrams ar mote
rims, trims viršeliais, gvarantuotas ant 20 metų, sudėtas 
iš geriausio mechanizmo, kuriam nepaprastai žema kaina 
tik $6.75 ir priedo duosime dėl jūsų Phonografą dykai ir 
dar retežėlį su pagražinimų.

Kada laikrodėlį ir Phonografą atneš į jūsų namus ir jeigu 
jums patiks užmokėkite likusius pinigus. Jeigu ne, tai 
neimkite. Mes sugrąžinsime jūsų įmokėjimą.

Tas laikrodėlis yra gvarantuotas ant 20 metų ir per tą lai
ką mes pataisome arba atmainome ant kito dykai, tiktai 
siunčiant mums laikrodėlį taisyti arba mainyti sykiu su 
laikrodėliu reikia prisiųsti mums 25c. trasos ženkleliais ap
mokėjimui persiuntimo lėšas.

Jei nebūsi užganėdintas pinigus sugražiname.
Iš Kanados visi pinigai turi būti prisiunčiami sykiu su 

užsakymu.
Siųsk užsakymą kuogreiČiausiai, kol mes turime dar daug 

Phonografų.
Adresas toks:

HAMMOND SALES CO., Dept. 238, ST. LOUIS, MO

Kuri užlaiko visokio ta- 
voro, reikalingo maine-

Y Vienatine Lietuviška

X Krautuve

Tel. Oxford 4900.
J. P. TUINYLA

PRAKALBOS.
Lietuvių svetainėje utamin- 

ko vakare įvyko prakalbos. 
Kalbėjo Dr. J. Šliupas. Savo 
ilgoje kalboje aiškino priežas
tis dėl kurių įvyko ši baisioji 
Europos karė; išrodmėjo vai
sius ir pasekmes šios karės, 
lietuvių viltį ir svajones apie 
pasil’uogavimą, suvienijimų ir 
savistovybę Lietuvos ir mūsų 
pareigas ir veikimo pienų šia
me svarbiame istorijos laiko
tarpyje.

Kaipo svarbiausia priežastis, 
pastūmėjusi Europų į šias žu- 
dyrxps) nurodė vi supi rmiausiai 
į kaizerio troškimų paglemžt 
į savo familijos nagus valdy
mų viso pasaulio, taip-gi ko-j 
inercijos godumų, ir menkes- 
niųjų ir pavergtųjų tautų tau
tiškų susipratimų ir kylimų.

Taip-gi nurodinėjo, kad ši 
karė turbūt pasibaigs vokie
čių pralaimėjimu.

Pasekmė šio kraujo pralie
jimo būk būsianti ta, kad su
mažėsianti intekmė krikščioni
jos pamatų o užviešpatausianti 
dora remiama ant žmoniškumo 
pamatų. Nes krikščionija pa
sirodžiusi niekam netikusi, kad 
per 19 šimtmečių žmonijos do
riškai nepakėlusi.

Nurodinėjo, kad lietuviai 
turime reikalaut respublikos, 
žinoma prijungiant Prūsų Lie
tuvą ir Latvi jų į vienų čiely- 
bę.

Taip-gi pasakė, kad kata
likiškoji srovė nenorinti pri
jungimo Prūsų Lietuvos ir 
Latvijos dėlto — kad tos ša
lys protestoniškos, o kunigai 
biją tuomi nustoti savo intek- 
mes lietuvių gyvenime ir poli
tikoje.
» Ragino šelpt Lietuvų pini
gais ir drabužiais.

Patarė įsteigti komitetų iš 
lietuvių ir amerikonų dėl pri- 
rengimo lietuvių reikalavimų 
į busimąjį tautų kongresų. Pa
sisakė, kad jau jisai tame da
lyke su daugeliu žymių Ameri
kos visuomenės veikėjų kalbė
jęs ir tam sumanymai pritaria.

- Taip-gi priminė, kad su p. 
Gabriu būt labai atsargiais — 
nes atsiunčiamas rusų valdžios 
ir kartais kad mus neparduo
tų. Taip-gi ragino, kad šio
je svarbioje valandoje visi 
pametę srovines kovas ir nesu
sipratimus vienytume ir ben- 
drom»s pajėgomis veiktumėm 
ant labo tėvynės Lietuvos. Vi
siems patarė prisidėti prie Ly
gos, kuri dirba dėl pavergtų
jų tautų palinosavimo. ’ 

, Ragino viteus mokytis ama
tų ir profesijonališkų darbų, 
kod po karės pargrįžus į Lie
tuvą turėt sau ir tėvynei nau
dą iš savo patyrimų irnMslo* 
igvto šitoje laisvės ir 
šalyje. dl -

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums svei
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame bus 

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų. Gy
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums 

expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

Užlaikom didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių, 
ant lengvų išlygų. Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup- 
čiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo už 
25 centus štampų.

J. P. TUINILA.
822 Washington St., Boston. Mass.




